
Ha rmon i kasok 
találkozója 

Fiatal szabadkai és sze- lepték meg a nagyszámú 
gedi harmonikások találkoz- hallgatóságot és a jelenlevő 
tak vasárnap délután a sze- zenei szakembereket, amely-
gedi zeneiskolában rendezett lyel méltán mehetnek a lu-
közös hangversenyen. A dr. zerni nemzetközi fesztiválra. 
Kiss Ernő tanár által létre- Kitűnő szólistáik: Szalma 
hívott találkozó műsorát a Zsuzsa, Megyeri Piroska, 
szegedi úttörőház zenekara Horváth Valéria, Rakic Éva 
nyitotta meg, majd Pallag szinte művészeik hangsze-
Mihály, Pallag Lajos és Far- reiknek. A kisebb és na-
kas Mihály virtuóz számokat gyobb együteseket egyaránt 
adott elő. jellemezte mesterüknek, Me-

Ezután a szabadkai Lányi gyeri Lajos zeneszerző ta-
Ernő művészeti egyesület „árnak szakszerű, lelkes 
együttese és szólistái követ 
keztek, akik mind technikai munkája. A pompás átiratok 
leg, rríind zeneileg oly ma- i s a z 6 művei, 
gas fokú teljesítménnyel B. F. 

Képernyő 

Rí flranykeszlyű lovagjai 
Ugye emlékeznek még a luson masszív-láthatntlan 

televízióból az országos pol- erőtől biztatott Percy védő-
beat fesztiválra, ahol Nemé- ügyvéd (Szakáts Miklós) 
nyi Béla torkából elhangzott együgyű mentőakcióit. Clay 
a hisztérikus vádirat: Ki öl- Blow (Várlzonyi Zoltán) a 
te meg Kennedyt? Igaz, az vádlottak padján sokkal 
Egyesült Államok elnökét nyugodtabban, magabizto-
ide s tova öt éve, hogy le- sabban feszeng, mint aki 
lőtték, mégsem számít meg- törvénybeütköző bűncselek-
lepetésnek sehol a világon, ménnyel egyáltalán vádoiha-
ha ma is ugyanolyan izga- tó. Az Aranykesztyű lovag-

it beszélnek róla. 1968. jai éppen ezt a fonákságot 
április 4-én aztán újabb hangsúlyozzák, ahogy sza-
brutális gyilkossággal jelent- bad, sőt bizonyos szituációk-
kezett a vadnyugat. Az áldó- ban kell is gyilkolni az em» 
zat ezúttal Martin Luther beri szabadságjogok dekla-
Klng volt, s a színhely is rációjától igencsak távolsza-
kísértetiesen dallasi éghajlat kadt amerikai társadalom-
alatt, Memphisben. ban. 

Milyen titokzatos erők, a K e I * t i Márton végig izgal-
század modern ,.párkai" szö-
vögetik kisded hálóikat az 
amerikai Délen, ahol az Os-
walt vagy Ray típusú pénz-
refogott balekek sorsa, de a kepernyore, s ez indokolt. De 
gyanús-beavatottak egész tu- az ő igyekezetét igazán a 
catja likvidálható egy-egy kitűnő Sinkovtts Imre (Kar-
nagy fogásért? rison), Keres Emil (Belgrá-

, , . . . . via), Bárdi György (Mur-
A kérdőjelek halmazaból v i c b ) é s m é egész sereg jól 

természetszerűleg magaso- _ 7 , 
óik Az Aranyke%tyü lovag- ^ T e l ' T 
jóinak félelmetes aktttalitá- l e u e J iJt 

masra rendezte a szobai pár-
beszédből kimozgatott cse-
lekményt, tulajdonképpen 
krimihangulatot keresett a 

sa. Amikor elkészült Geszti 
Pál és Gimes György ötré-
szes televízió-filmje, Luther 
King még harcolt négerjei-
ért. Semmi esetre sem vé-
letlen, ha Az Aranykesztyű 
lovagjaitól néhány soron ke-
resztül eljutunk a King el-
leni merényletig. Az össze-
függéseket maguk a tévéfiim 
alkotói is ráérezték az elnök-
gyilkosságra, s ha koráb-
ban valaki kételkedett volna 
a fantázia merész jóslatai-
ban, mely a Kennedy-ügy 
szálait Rómába, Párizsba, az 
OAS terrorakcióihoz sem 
rest elvezetni — most leg-
alábbis elképzelhetőnek 

tar t ja . Az Aranykesztyű lo-
vagjai merészen vállal-
ja a tisztázást Garrison 
személyét illetően is. New 
Orleans főügyészének — aki-
nek nyomozása ugyancsak 
felcsigázta a közvéleményt 
— alakja ezidáig bizonyta-
lanul élt az emberek képze-
letében: vajon csak szenzá-
ciót keres, vagy mély meg-
győződésből kutat az igazi 
tettesek után. Ha tényleg ke-
zében van a perdöntő bizo-
nyíték, miért nem játssza ki, 
hiszen ő maga magyarázza 
meg — képernyőn — a 
texasi „balesetveszély" logi-
ká já t : amíg hallgat egy fon-
tos ember, sokkal nagyobb 
veszélyben van, mint azután, 
hogy beszélt. Garrison be-
szélt ugyan, de személye 
biztonságáért talán nem tett 
eleget. Hogy miért nem? A 
tévéfilm erre is választ ad: 
„a szembenálló felek egyen-
lőtlenek" — diktálja tele-
fontudósítását az újságíró-
partner Belgravia végső 
summázásként. 

A szembenálló felek 
egyenlőtlenségéből követke-
zik, hogy a cselekmény kul-
minációs pontjára helyezett 
vádemelési esküdtszeki tár-
gyaláson a film alkotoi — 
az írói pártállásból érthe-
tően — több figyelmet, ala-
posabb gondot fordítottak a 
„gyengébb fél", Garrisonék 
(a televízión Harrisonck) ér-
velésének kidolgozására, tgy 
a humanitás, az igazság har-
cosait az eszme, a jobb ügy 
szolgálatának védelmében 
eiösebb támadó fegyverek-
kel látta el az írói rokon-
szenv, mint az ellenkező pó-

Nikolcnyi István 

Befejeződtek 
az éneklő ifjúsági 

hangversenyek 
Szombaton délután a Mó-

ra-parkban piros nyakken-
dős úttörők sorakoztak fel 
Bartók Béla szobra körül, s 
felhangzott ajkukon a mes-
ter gyűjtötte egyik legszebb 
népdal: Elindultam szép ha-
zámból . . . E megkapó tisz-
teletadás, s a szobor megko-
szorúzása a Szegedi Ének-
lő Ifjúsági hangversenyek 
záró aktusa volt. 

Kilenc középiskolás ének-
kar már korábban bemutat-
ta évi munkájának gazdag 
termését. Az elmúlt hét há-
rom napján az általános is-
kolák 23 énekkara bizonyí-
totta a karéneklésnek a sze-
gedi iskolák életében betöl-
tött jelentős szerepét, s az 
utóbbi években egyre ma-
gasabbra emelkedő színvona-
lát. 

összesen 32 ifjúsági ének-
kar, közel 2500 énekes, több 
mint 100 felhangzó kórusmű 
— önmagában is imponáló 
adat. s mutat ja a művészeti 
nevelés e rendkívül haté-
kony ágának tömegeket moz-
gató erejét, 

A hangversenyeket hosz-
szun tartó, gondos értékelés 
követte, amelynek során a 
zsűri — élén Kardos Pál 
főiskolai docenssel —, s a 
kórusok betanításában, ve-
zénylésében nagy munkát 
végző énektanárok mélyre-
hatóan elemezték a teljesít-
mények értékeit, s vázolták 
a további fejlődés perspek-
tíváit. A zsűri különösen 
nagyra értékelte egyes kül-
területi, telepi iskolák mun-
kájában látható nagyarányú 
fejlődést, ugyanakkor né-
hány belvárosi iskola telje-
sítménye még elmarad a vá-
rakozástól. 

Sajnálatos, hogy ez az im-
pozáns seregszemle túlságo-
san zárt körben zajlott le, 
kórustagokon, énektanáró-
kon, érdeklődő szakembere-
ken kívül más alig hallhat-
ta. 

Tanácskozott a TIT 
V. megyei küldöttgyűlése 
Szeptemberben Budapesten 

összeül a Tudományos Isme-
retterjesztő Társulat V. or-
szágos küldöttértekezlete, 
hogy megvizsgálja, mikép-
pen alakult az ismeretter-
jesztés helyzete az elmúlt 
négy évben, az 1964-ben tar-
tott IV. küldöttgyűlés óta. 
Az országos tanácskozást — 
a hagyományoknak megfe-
lelően — a TIT megyei szer-
vezeteinek tanácskozása elő-
zi meg. Csongrád megye vá-
rosi és járási TIT-szerveze-
teinek mintegy 140 küldötte 
vasárnap délelőtt a szegedi 
Tisza Szálló tükörtermében 
ült össze, hogy megvitassa a 
társulat megyei szervezeté-
nek négy esztendős munká-
ját, és hogy újjáválassza ve-
zető szerveit. A tanácskozá-
son részt vett dr. Ortutay 
Gyula akadémikus, a TIT 
országos elnöke, Siklós Já-
nos, az MSZMP Csongrád 
megyei bizottságának titká-
ra, Deák Béla, a Szeged vá-
rosi párt vb tagja, a pártbi-
zottság osztályvezetője. Han-
tos Mihály, a Csongrád me-
gyei tanács vb elnökhelyet-
tese és Papp Gyula, a Sze-
ged városi tanács vb elnök-
helyettese. 

A küldöttgyűlés részvevőinek egy csoportja 

Az elnökség 
jelentése 

1421 előadást — mezőgazda 
sági dolgozók számára szer 

Szabadkai tárlatok Szegeden 
Az ajándékozás sora most 

déli szomszédainkon volt; 
gesztusuk, amellyel egyszer-
re három kiállítást is Sze-
gednek ajándékoztak, lefegy-
verzőnek mondható. A szé-
pen fejlődő művész- és tu-
dásbarátságnak egy olyan je-
le ez a tárlat-hármas, amire 
még sokáig fogunk emlékez-
ni. 

A tárlatlátogató elsősorban 
természetesen a képtár első 
emeletét kitöltő együttes ki-
állítást j á r ja végig, hogy lás-
sa, hogyan alakult, merre 
fejlődött legutóbbi bemutat-
kozásuk óta a szabadkai kép-
zőművészek munkássága. Az 
első észrevétel: higgadtabb 
próbálkozások, letisztultabb 
kísérletek születtek az el-
múlt években. Kevesebb a 
látványos magamutogatás, 
több a figyelmet felkeltő 
eredmény. Mintha szemléle-
tükben is, kvalitásuk szerint 
is összébbcsiszolódtak volna 
a müvek. 

Ez a kiegyenlítődés most 
kiváló alkalmat nyúj t arra, 
hogy egységében vizsgáljuk 
meg testvérvárosunk képző-
művészetét. Már egy rövid 
séta is megmutatja, hogy a 
közel hatvan műtárgy szinte 
kivétel nélkül egy racionális 
szemlélet jegyében szűleiett: 
mind a képekben, mind a 
szobrokban az elemzés domi-
nál. Ennek megfelelően na-
gyobb hangsúlyt kapnak a 

Vasárnap délelőtt há-
rom szabadkai vonatko-
zású tárlat nyílt meg 
Szegeden: a Móra Fe-
renc Múzeum Horváth 
Mihály utcai képtárá-
ban dr. Bálint Alajos 
múzeumigazgató üdvöz-
lő szavai után Acs Jó-
zsef festőművész, a 
Szerb Szocialista Képző-
művészek Egyesületének 
vajdasági alelnöke a 
Szabadkai Képzőművé-
szek Tárlatát és Radmi-
la Radojevic kerámia-
kiállítását adta át a kö-
zönségnek, a múzeum 
kupolacsarnokában pe-
dig dr. Djurdjica Petro-
vic, a Jugoszláv Népraj-
zi Társaság titkára a 
Szabadkai Városi Múze-
um egzotikus gyűjtemé-
nyének bemutatóját nyi-
totta meg. A tárlatnyitó 
ünnepségeken magyar 
részről jelen volt Papp 
Gyula, a városi tanács 
vb elnökhelyettese, dr. 
Bodrogi Tibor, a Nép-
rajzi Múzeum főigazga-
tója, jugoszláv részről 
Bela Duránci, szabadkai 
múzeumigazgató, Djuro 
Sztipic, a Szocialista 
Szövetség városi titkára. 

vezték, s az agrártudományi gát, akinek közel 15 éves ki-
ismeretterjesztés mellett je- magasló elnöki tevékenysé-
lentős szerepet kapott az géért meleg szavakkal mon-
agrárgazdasági is. Az ipari dott köszönetet. Ezután töb-
munkásság körében viszont bek között hangsúlyozta a 
— ha nem is nagy százalék- tagszervezés fontosságát és 
ban — csökkent az ismeret- rámutatott , hogy ez a munka 
terjesztő tevékenység. Orszá- Csongrád megyében és Sze-

A tanácskozást dr. Dömötör gosan az előadások 25 száza- geden a TIT egyik legfonto-
János országgyűlési képvi- léfca hangzott el az iparban sabb feladata. Ugyanilyen 
selő, a vásárhelyt múzeum dolgozók előtt, Csongrád me- nagyfontosságú tennivaló az 
igazgatója nyitotta meg, gyében csak 14 százaléka- üzemi ismeretterjesztés fe j -
majd dr. Koch Sándor egye- Ez egy százalékkal kevesebb lesztése is. Meg kell győzni 
temi tanár, a TIT Csongrád az 1961—63 között ezen a te- e munka jelentőségéről az 
megyei szervezetének elnö- rületen tartott előadások szá- üzemek vezetőit. Több más 
ke a küldötteknek előzetesen mánál. E tekintetben — kérdéssel foglalkozva a TIT 
eljuttatott írásbeli jelentés- mint a jelentés és később a országos elnöke befejezésül 
hez fűzött kiegészítéseket vitában a felszólalók is hang- kiemelte a néhol lenézett, és 

A megyei szervezet összes súlyozták — következete- elhanyagolt alapfokú isme-
munkaterületeit áttekintő és sebb, hatékonyabb szerve- retterjeszlés fontosságát. 
részletesen elemző, gazdag zésre van szükség. A Csongrád megyei párt-
anyagú jelentés a többi kö- Dicsérendő vonása volt vi- bizottság képviseletében Sik-
zött rámutatott, hogy az el- s z ° n t a TIT munkájának, lós János szólott a küldöt-
múlt négy évben a mezögaz- h°gy az iparban dolgozók tekhez. Hangsúlyozta a TIT, 
dasági ismeretterjesztés ke- számára szervezett előadások valamint az MTESZ és a 
rült áz'élvófíalba. Az összes között kiemelkedő számban tsz-szövetség együttmüködé-
előadások 49 százalékát — szerepeltek a közgazdasági sének fontosságát, majd rá-

térnék. Ezek az előadások, mutatott, a megyei és a vá-
viták, ankétok segítették a rosi tanács művelődésügyi 
közgazdasági gondolkodás- osztályának feladata lenne 
mód fejlesztését, az ú j gaz- kidolgozni azokat a feltétele-
dasági mechanizmus beveze- ket, melyek lehetővé tennék 
tését a TIT-ből kiszorult középis-

A jelentés a továbbiakban kolai tanárok bevonását az 
áttekintette a szakosztályok ismeretterjestzesbe. Hasznos 
tevékenységét, összefoglalta lenne — mondotta a továb-
feladataikat, kiemelte az is- biakban —. ha a tudományos 
merelterjesztés ú j formái- viták eredményeit az isme-
nak, főként a szabadegyete- retterjesztésben az eddiginél 
meknek népszerűségét és ha- jobban hasznosítanánk. Arra 
tekonysagat, méltatta az im- i s nagy szükség lenne, hogy 
már nemzetközi tekintélyű a szegedi egyetemek ' nagy-
pedagógiai nyári egyetemet, hírű szakemberei — a TIT-
majd a szervezeti élet kér- munkában való felhasználás 
déseit ismertette. Az adatok- végett — tudományáguk uj 
bői egyebek között kiderül, eredményeit időnként eiö-
hogy a tagság száma az 1964. adásokban ismertessék 
evi 1142-röl 1102-re csök- Szegedről és a szegedi já-
k e n t - rásbóf felszólalt a vitában 

Dr. Koch Sándor a jelen- Atlasz Henrik, a járási ta-
téshez fűzött kiegészítésében, nács népművelési felügyeiő-
elemezve a TIT több fontos je. dr. Ágoston György egye-
munkaterül e tet, rámutatott , temi tanár, Csenke László a 
hogy a legfejletteb ú j isme- Csongrád megyei tanács 
retterjesztési formák alkal- művelődésügyi osztályának 
mazásában Csongrád megye helyettes vezetője. dr. 
országosan az első helyre Kövesdi Pál főiskolai 
került, majd hangsúlyozta a tanár, dr. Martonyi Já -
szinvonal, a minőség fontos- nos egyetemi tanár, Mária-
sagat. A televízió és az is- földi Márton középiskolai 
meretterjesztés kapcsolata- tanár, Márki-Zay Lajos ta-
rol szólva kiemelte, hogy a nár. dr. Oláh Ferenc fö-
tevevel szemben a szóbeli orvos, dr. Sipka Sándor 
ismeretterjesztésnek a hall- egyetmi adjunktus és Tóth 
gatói aktivitás lehetősége Lajos őrnagy. 
fölényt biztosít. 

Bevezető végén a 
megyei elnök bejelentette a 
maga és a vezetőség lemon-
dását és utódjául dr. Kiszely 
György egyetemi tanárt ja-

szerkezetek, szigorúbb szol- ségre, de még ilyen rövid be-

szenvedélyek. Nem felada-
tunk magyarázatot keresni 
erre a szembeszökő különb- nában, IndónázíTban,"' Cey-
„ á ,. „ rt , 1,'rtrt íiöl'icl 1 w} . 

Neveket is említve: öröm-
mel láttuk Szilágyi Gábor 
igazi intellektuális élményt 
adó temperáit, Magyar János 
hideg villanású olajképeit, 
Milán Poznovija elmélázó 
csendéleteit, Kalmár Magda 
és Togyerás József népi ih-
letésű kerámiatábláit, Gyur-
csi Lajos érzékeny fafaragá-
sait, Bacic Ilona egzotikus 
faliszőnyegét, Sáfrány Imre 
háromdimenziós virágait, 
Kalmár Ferenc különös szo-
borszerkezeteit. Petrik Tibor 
és Török István szürrealista 
kísérleteit inkább csak ér-
deklődéssel nézegettük, s a 
fiatal Torok Sándor különös 
nevű absztrakciói is csupán 
harmonikus színeikkel hív-
ják fel magukra a — tétova 
— figyelmet. 

A képtár földszintjén ka-
pott helyet a festőként is si-
kerrel bemutatkozó Radmila 
Radojevic kerámia-tárlata. 
Egy népi ihletésű, de a 
folklór-elemeket erősen átfo-
galmazó, választott műfa já -
ban nagy biztonsággal dol-
gozó művész munkái sora-
koznak a falakon. Főképp a 
duzzadó-életteli aktokkal dí-
szített tálak gyönyörködtet-
nek igazán. 

A kupolacsarnok egzotikus 
gyűjteménye megintcsak 
egyszer látható kiállítás-uni-
kum. A világutazó Vojnich 
Oszkár által Indiában, Ki-

gélatra kényszerül az alko-
tásra felhasznált anyag. 
„Szordínósabb" tehát a lát-
vány, halványabbak, vissza-
fogottabbak a színek, s 
mindez azért érdemel külö-
nös figyelmet, mert ez a „hi-
degebb" hatású művészet itt 
formálódik, alig néhány kilo-
méterre tőlünk, ott, ahol 
ugyanolyan fényesek az ut-
cák, s ahol semmivel sem ki-
sebbek a műveket szülő 

számoló keretében is meg 
kell említenünk, hogy alig-

lonban és még ki tudja hol 
összeszedett öltözködési és 
egyéb használati tárgyak kö-

hanem az elmúlt evekben z ö t t elefántösztökétől kezdve 
néha túlzottnak tuno kifele- a k í n a j e vőpálcikán át a fa-
tajekozodasuk befejeztevel — háncstakarókig, a díszkardo-

: 1- , 1 n t* . ! /-.I- *AI _ a szellemi kalandok értékei 
nek feldolgozása után — 
higgadt le éppen igy. ilyen 
sok vonatkozásban példaadó-
an a szabadkai festők—szob-
rászok művészete. Sokáig fi-
gyeltek, próbálkoztak — 
most dolgoznak. 

kig, a sokélö bumerángig 
minden megtalálható. A Voj-
nich-gyüjteményre nyugod-
tan rámondhatjuk: ilyen még 
nem volt Szegeden! 

Akacz László 

Az új vezetőség 
A küldöttgyűlés ezután 

vasolta, aki kiemelkedő megválasztotta 21 tagú u j 
munkát végzett a tudomá- elnökségét és 7 tagú küldött-
nyos ismeretterjesztésben ségét a szeptemberi orszá-

Az elnöki bevezető után gos értekezletre. A TIT me-
dr. Forgó István, a makói g y e i elnöke dr. Kiszely 
városi tanács vb elnöke, az G y ö l"gy egyetemi tanár lett. 
ellenőrző bizottság elnöke is- Alelnökök: dr. Martonyi Já-
mertette az ellenőrző bízott- n o s R á c z La-i°s a Csong-
ság jelentését. r a d megyei Hírlap főszer-

kesztője. Titkár: Molnár 
C l * i t e • Zoltán. Az ellenőrző bizott-
relSZOlalaSOK s a 8 elnöke: dr Forgó Ist-

ván. A héttagú küldöttség 
Az ezt követő vitában fel- tagjai: Hantos Mihály, dr. 

szólalt dr. Ortutay Gyula is. Kiszely György, Koch Sán-
Az országos elnökség névé- dor, dr. Kovács József, a ma-
ben köszönetet mondott a kói járási tanács elnöke, 
Csongrád megyei szervezet Molnár Zoltán, Rácz Lajos 
vezetőinek négy esztendős és dr. Szalontai József, a 
munkájukért . Külön méltatta Csongrád megyei pártbizott-
dr. Koch Sándor munkássá- ság helyettes osztályvezetője. 
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1968. ÁPRILIS 30. 


